
 

Referat for Fællesmøde  

Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand  

 

 

 

 

 

 

 

København den 7. november 2012  

 

Tilstede med stemmeret: Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), 

Marianne Plum (Assisikredsen), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Preben Schousboe (Bibelselskabet), 

Inge-Lise Lollike (Danmarks Økumenisk Kvindekomite), Karsten Bach (Dansk Oase), Margit Sprotte (Danske 

Baptisters Kvindekomite), Karin Christensen (Danske Baptisters Kvindekomite), Rita Jørgensen (Danske 

Kirkers Råd), Karen Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere), Inge S. Lund (De Grønne Pigespejdere), Peter 

Götz (Det Danske Missionsforbund), Mikael Giødesen (DØC), Biskop Peter Fischer-Møller (Folkekirkens 

Mellemkirkelige Råd), Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Michael Marvell (Frelsens Hær), 

Gethe Jakobsen (Herlevs Fælleskirkelige Udvalg), Flemming Kramp (Kirkeligt Centrum), Alice Pedersen 

(KFUM/K), Alice Brask (Malteserraadet), Lili Uth (Metodistkirken), Ole Birch (Metodistkirken), Lilly Krarup 

(Mission Afrika), Tonny Jakobsen (Pinsekirken), John Jensen (Roskilde Stift), Ole Andersen (Viborg Stift), 

Steen Christiansen (Ys Men), Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom), Birgit Thomassen (Aalborg Stift), John 

Nielsen (Det Danske Missionsforbund), Christian Arffmann (Økumenisk Ungdom), Anne Mie Skak Johanson 

(Dansk Oase), Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), Peter Gabrielsen (Malteserraadet), Biskop Czezlaw 

Kozon (Den Katolske Kirke), Jakob Rönnow (FDF), Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke), Poul Kirk (Pinsekirken), 

Christian Pedersen (Folkekirkens Mellemkirkelige Råd) og Lars Obel (Københavns Stift). 

 

Tilstede i øvrigt: Tommy Liechti (DSUK), Marie Bohn (Økumenisk Ungdom), Linda Rönnow (3K), Jacqueline 

Ryle (Den Katolske Kirke), Christen Sinding (Danske Kirkedage), Alice Sprotte (sekretariatet), Ellen 

Margrethe Krabbe (sekretariatet), Birthe Willumsen (sekretariatet), Maria Pedersen (sekretariatet) og Mads 

Christoffersen (sekretariatet). 

 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard  

- Velkommen til nye repræsentanter.  

- Dagsorden godkendt.  

 

2. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde (se bilag)  

a. Kontingent 2013 – til godkendelse.  

- Kontingent 2013 godkendt.  
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b. Budget 2013 – til godkendelse.  

Gennemgang af budget 2013.  

- Budget for 2013 godkendt 

  

c. Varsling kontingent 2014.  

- Varsling godkendt. 

  

3. Nyt fra  

a. Sekretariatet ved Mads Christoffersen  

Dialogkonferencen i Beirut og København tog naturligvis meget tid at forberede både med formål, 

program, deltagere, etc. Efter nogle måneder med særlig fokus på dialogkonferencen er sekretariatet 

nu i fuld gang igen involveret i de mange arbejdsgrupper.  

 

En af de arbejdsgrupper der rører på sig lige nu rører på sig er Krop og kirke-gruppen. Med 

arrangementer på World Aids Day den 1. december, et åbent møde om forholdet mellem krop og 

kirke den 5. februar, et arrangement om ”Moderskab og den perfekte familie” den 8. marts og et 

seminar den 5-6. april sker der en del i den gruppe.  Desuden er der Migrantgruppen, der laver 

gudstjeneste og konference i foråret.  

 

Og så er der selvfølgelig Kirkedage, som vi alle skal arbejde på bliver en stor succes i Aalborg i maj 

2013. Det kan vi ikke gøre alene på sekretariatet. Vi skal hver især blandt organisationer og kirker 

sikrer os, at vores baglande kommer med til Danske Kirkedage.  

 

b. Dialogkonferencen 2012 ved Anders Gadegaard 

Anders Gadegaard orienterede om konferencens forløb og resultat samt perspektiver for videre 

samarbejde. Vi ønsker at udvide samarbejdet og vil inden længe tage kontakt til Udenrigsministeriet 

for at se på det videre arbejde med dialog mellem Danmark og Mellemøsten.  

 

Det var en flot konference med en kæmpe indsats af sekretariatet. Danske Kirkers Råd er vokset 

gennem denne opgave.  

 

Se hjemmesiden www.dialogue2012.org for information om konferencen, deltagerne, de fælles 

erklæringer samt en dokumentationsfilm (10 min) fra konferencen.   

 

c. Grøn Kirke ved Alice Sprotte 

Alice Sprotte orienterede om arbejdet med Grøn Kirke. Der lød desuden en opfordring til at gå ind 

på vores nye hjemmeside www.gronkirke.dk og komme meget gerne med respons på den. 

 

Roskilde Stift og Grøn Kirke har haft et godt samarbejde gennem de sidste par år. Der er alene den 

sidste måned kommet 20 nye grønne kirker især fra Roskilde Stift. Der har været en række møder, 

stiftsdag, gudstjenester etc. 

 

http://www.dialogue2012.org/
http://www.gronkirke.dk/


Samarbejdet med Roskilde Stift har mundet ud i en række erfaringer, vi vil gøre brug af til det 

kommet europæiske samarbejde. Over de næste to år vil der være tre internationale konferencer 

med godt 60 deltagere fra de forskellige lande. Der skal ske læring lokalt og internationalt. Fra 

Danmark deltager 4 pastorater svarende til 17 sogne. 

 

d. Liturgigruppen ved Mads Christoffersen 

Den 23. februar vil der være en dag om liturgi og økumeni. Hvad giver mening for det moderne 

menneske? Hvad er tro – og hvordan udtrykkes den? 

Hvor mødes det moderne menneske i liturgien? Hvordan møder man det moderne menneske 

gennem i liturgien? Hvorfor laver man nyt? Genopdage gamle traditioner – længsel efter rødderne. 

Opdage nye tendenser. Hvordan møder liturgien aktuelle samfundsproblemer, fx 

forbønsgudstjeneste for Skaberværket? En dag med oplæg, workshops og masser af salmesang. 

- Alle er velkomne på denne dag med fokus på liturgi og økumeni. Det sker i Jerusalemskirken 

(Metodistkirken) i Rigensgade i København den 23. februar 2013 kl. 10-17. 

 

e. Stående Udvalg angående Årsmøde 2013 ved Rita Jørgensen 

Rita Jørgensen opfordrede alle til at komme til Årsmøde den 20. april 2013 i Pinsekirken på Drejervej 

i København 

 

4. Danske Kirkedage  

a. Danske Kirkedage 2013 i Aalborg. Orientering og drøftelse ved sekretær for komiteen Christen Sinding.  

Christen Sinding orienterede om det flotte arbejde, der gøres i Aalborg frem mod 2013. Her kommer 

bl.a. Olav Fykse Tveit som en af hovedtalerne.  

Der er mere end 200 programpunkter for Danske Kirkedage, der kommer til at foregå i Aalborg 

Kongrescenter og andre lokaliteter i Aalborg. 

 

- Alle blev opfordret til at deltage ved Danske Kirkedage 2013 9-12. maj og desuden udbrede invitationer 

og foldere i vores forskellige sammenhænge.   

 

b. Danske Kirkedages styrelse. Danske Kirkedage 2016? Ved Anne Mie Skak Johanson  

Anne Mie Skak Johanson fortalte om styrelsens arbejde og dens funktion at sikre Kirkedage fra år til 

år.  

 

Styrelsen er lige nu i gang med at skrive en manual for Danske Kirkedage til gavn for fremtidige 

arrangører. Det er desværre sket alt for ofte at meget viden går tabt i overdragelsen fra et Kirkedage-

arrangement til et andet. Det må vi gøre noget ved.  

 

Styrelsen er i dialog med Københavns Stift om at holde Kirkedage i København 2016. Det skal 

behandles i stiftsrådet i november.  

 

Der er valg hvert tredje år til styrelsen, men ikke det år hvor der afholdes Kirkedage (f.eks. 2013).  

 

Der blev opfordret til at vi skal invitere organisationerne med til en drøftelse sammen med 

kirkesamfundene, når vi indleder samtalen om København 2016.  



 

5. Kairos Palæstina – en respons 

KFUM/K og Folkekirkens Nødhjælp har henvendt sig til Danske Kirkers Råd for at give mulighed 

for at tilslutte sig dokumentet og det danske svar til underskriverne af dokumentet. KFUM/K og 

Folkekirkens Nødhjælp har bedt Danske Kirkers Råd om at kendskabet til dokumentet udbredes.  

 

Dokumentet blev drøftet, ligesom det også blev drøftet, om vi skulle bakke op om det svar, der er 

skrevet af Folkekirkens Nødhjælp og KFUM/K eller om vi skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der 

skal se på et muligt svar.  

 

I drøftelsen blev det bl.a. kommenteret fra nogle, at en bredere skare af kristne palæstinensere var 

savnet blandt afsenderne. Desuden blev det overvejet, om det stadig er relevant at besvare et 

dokument fra 2009. Hertil blev det kommenteret, at situationen i Israel/Palæstina stadig er meget 

svær og at mange stadig finder dokumentets budskab relevant. Biskop Munib Yunan kommer til 

Danske Kirkedage og det kan overvejes at et eventuelt svar fra Danske Kirkers Råd kobles sammen 

med hans besøg.  

 

Opsamling 

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der ser på Kairos-dokumentet. Alene denne drøftelse, der nu har 

været viser, at det er noget, der ligger os på sinde på tværs af vores forskellige syn på den konflikt. 

Arbejdsgruppen kunne være i løbende dialog med kristne i Palæstina. Den første henvendelse 

kunne jo være nogle spørgsmål om hvorfor f.eks. der er kristne grupperinger, der ikke er nævnt.  

 

- Nedsættelsen af en arbejdsgruppe blev godkendt.  

 

- Poul Kirk, Lars Karstensen (OSMTH), Flemming Kramp melder sig til at være med i gruppen. 

Desuden vil Birthe Juel Christensen finde en fra Folkekirkens Nødhjælp til at sidde med i gruppen.  

 

- Forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd udpeger denne gruppe ved sit næste møde. Det skal være en 

relativt hurtigt arbejdende gruppe.  Peter Lodberg blev foreslået til at være med i gruppen. 
 

- Der er stadig problemer i Israel/Palæstina. Derfor er det stadig relevant.  
 

Hvis der er nogen, der gerne vil være medunderskrivere på FKNs og KFUM/Ks brev udover et evt. 

brev fra Danske Kirkers Råd er de velkomne.  

 

6. Kommende valg  

 

Ved Årsmødet den 20. april 2013 er der valg til Forretningsudvalg og Stående Udvalg.  

 

Forretningsudvalget  

På valg i 2013: Formand Anders Gadegaard (2010) og ordinært medlem Peter Fischer-Møller (2010).  

Øvrige medlemmer: Næstformand Peter Götz (2012), Kasserer Aase Rønkilde (2011), Erling 

Tiedemann (2011) og Lone Møller-Hansen (2012).  

 



Stående Udvalg 

På valg i 2013: Formand Rita Jørgensen (2010), Alice Pedersen (2011) og Thorsten Rørbæk (2011).  

Øvrige medlemmer: Jakob Rønnow (2012) og Finn Kier-Hansen (2012).  

 

Der er IKKE valg til Danske Kirkedages styrelse i 2013.  

 

7. Kommende møder  

 

Rådsmøde: 16. januar 2013 kl. 15.00-18.00 i København 

  

Årsmøde 2013: 20. april 2013 kl. 10.00-18.00 Pinsekirken i København.  

 

Fællesmøde 2013: 2. november 2013 kl. 14.00-16.00. Hotel Nyborg Strand  

 

8. Eventuelt  

 

Det har været et godt Økumenisk Efterårskursus i år med et godt tema. Der har dog været for lidt 

information/PR, så det skal gøres bedre.  

 

Der er studietur til Geneve. Alle opfordres til at deltage og/eller at finde andre interesserede. Det er 

en fantastisk mulighed for at lære det økumeniske miljø at kende.  

 

 


